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BARN SOM REISER ALENE  -  REGISTRERINGSSKJEMA

Barnets fulle navn:
Fornavn Etternavn

Fødselsdato Kjønn: Gutt Jente

Barnets faste adresse og telefon:
Adresse Telefon

Reiser fra, avreise:
Dato Sted Kl.

Skal til, ankomst:
Dato Sted Kl.

Navn, adresse og telefon til person som følger barnet ved avreise:
Adresse Telefon

Navn, adresse og telefon til person som møter barnet ved 
ankomst:
Adresse Telefon

Skjema fylt ut av:
Sign Dato

INFORMASJON OM BARN SOM SKAL REISE 
ALENE MED HURTIGBÅT ELLER FERGE.

Barn som skal reise alene må være fylt 7 år.
Barn i aldersgruppen 7 år til og med 12 år, skal utstyres med et " Barn 
som reiser alene " - dokument. "Barn som reiser alene" - dokumentet 
finnes på våre web sider:
www.torghatten-midt.no og www.kystekspressen.no
"Barn som reiser alene" - dokumentet skal være ferdig utfylt og 
leveres til mannskapet når barnet følges ombord. Mannskapet 
kontrollerer at dokumentet er
fullstendig utfylt, og legger dette i en plastmappe som barnet skal 
oppbevare på et
lett synlig sted under hele reisen.

Barnets foresatte er til en hver tid ansvarlig for at dokumentet er 
korrekt utfylt. De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som 
de må forberede barnet på den forestående reisen.

http://www.kystekspressen.no/
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Foresatte som leverer barnet ombord skal være tilgjengelig på telefon 
helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.

Skipets Kaptein har til enhver tid anledning til å avvise forespørsler 
om barn som skal reise alene, dersom hun/han ikke finner dette 
forsvarlig. Eksempelvis ved dårlige værforhold.

Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett.

Henvisning
THM.6.19 Passasjerer, telling, sikkerhet, barn og funksjonshemmede

Eksterne referanser
 

https://ek.torghatten.no/docs/pub/DOK14569.pdf
https://ek.torghatten.no/docs/pub/DOK14569.pdf
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